Jeferson Lorenz
Diretor e Artista Gráfico

Av. das Palmeiras, 285
B. Daniela | Florianópolis

Quem é
Jeferson Lorenz

Eu sou o Jeferson, um artista gráfico com
mais de 25 anos de experiência na área
de comunicação. Formado em Design
e Programação, atuo na criação de

conteúdos multimidiáticos. Na minha
trajetória, absorvi conhecimentos em
multiplataformas e tenho habilidades
em marketing, design e produção
textual. Aos quarenta anos adquiri
plena consciência das minhas limitações
e das possibilidades do aprendizado
interpessoal.

FAMÍLIA - Sou casado, tenho dois irmãos, respeito e admiro meu pai, cultuo
a memória de minha mãe e de minha irmã — mulheres que ensinaram o
verdadeiro sentido do amor e da compaixão.
ESPIRITUALIDADE - Cultivo a prática aos budas, acredito nas forças cármicas
e considero todas as religiões que se firmam no amor ao próximo, na
compaixão com os seres sencientes, na doação, na bondade e no respeito
à diversidade.
TRABALHO - Gosto mais de aprender com os outros do que ensinar.
Acredito que a idade retira as máscaras do conhecimento e nos mostra o
quanto somos rasos e falhos. Procuro ser solícito para evoluir em grupo.

Principais habilidades
Sou um curioso nato. Essa característica
me levou a experimentar diversas
ferramentas de geração de conteúdos,
programação web, design, animação
e virtualização 3D e servidores de
hospedagem. Tenho grande facilidade
em entender rapidamente novos
sistemas tecnológicos e me considero
um usuário avançado em mídias
cruzadas (WEB/PRESS/BROADCASTING/
MOBILE). Tenho conhecimentos em
constante atualização nos softwares
Adobe Creative Suite (web/press/video),
Blender Foundation (3D), CMS Wordpress
e Joomla, VPS Digital Ocean, Odoo Open
ERP entre outros.
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Sou conhecido pelo meu engajamento,
responsabilidade com prazos, alto
padrão de qualidade nos entregáveis
e grande dedicação nos projetos que
participo. Além disso, sou entusiasta em
fotografia, culinária vegetariana, consumo
sustentável e meio ambiente.

Experiência profissional
Veja o perfil completo no
Cronologia profissional
EMPRESA

CARGO

PERÍODO

FREELANCER

Diretor e Artista Gráfico

2018 - Atual

ÉMILE COOL Design Estratégico

Diretor de Criação e Inovação

2011 - 2018

TRUSTCODE Sistemas Empresariais

CEO Comunicação

2017 - 2018

JAZZ Comunicação

Diretor de Criação

2011 - 2016

RBSTV | ZERO HORA

Designer Especial

2011 - 2012

UPF | Setor de Marketing

Designer Sênior

2004 - 2010

UPF | Canal Futura

Motion Designer

2005 - 2010

UPF | Grupo de teatro Viramundos

Diretor de Arte

2001 - 2008

UPF | Projeto Capital Nacional da Literatura

Designer Conceitual

2005 - 2007

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO

Designer

1996 - 2010

Depoimentos

Jeferson foi um grande ganho
na parceria do Canal Futura
com a UPFTV. Na área de
videografismo, se destacou
elaborando a identidade visual
de um dos programas de
maior destaque do Futura, o
Mundo da Leitura. Jeferson foi
uns dos profissionais da área
de design que ficou algum
tempo com a gente no Futura,
trocando ideias, conhecimento,
para elaboração de conteúdo
visual e, sem dúvida, foi o
mais marcante e colaborativo
profissional que tivemos a
oportunidade de conhecer,
dentre as diversas emissoras
parceiras do Canal, nesse
quesito. (LinkedIn)
Beatriz Thompson
International Sales &
Distribution at Globosat

Tive a oportunidade única de
trabalhar diretamente com o
Jeff na parte da comunicação e
marketing e desde o primeiro
dia me surpreendi muito com
o profissionalismo, técnica
e dinamismo profissional
que ele possui! Me fascinei
diariamente com a disposição
dele para ensinar e cocriar
juntamente com toda a equipe
e principalmente comigo e
por esse motivo o vejo como
um mentor, um líder e um
dos poucos profissionais que
conheço que de fato possui o
perfil diferenciado e agregador
que o mercado profissional hoje
exige e precisa para alcançar
um outro patamar! (LinkedIn)

O Jeferson, antes de qualquer
coisa, é um ser humano incrível!
Poucas vezes me deparei com
pessoas assim, tão dispostas
a ajudar, ensinar, aprender e
coexistir com todos a sua volta.
O Jeferson foi meu Diretor de
Criação por 3 anos e aprendi
tantas coisas que poderia
receber um certificado Lorenz
de graduação. Habilidade,
técnica e experiência em design
gráfico, resultam em trabalhos
fora de série. Além de ter um
dom incrível com as palavras,
tornando-o um profissional
multidisciplinar e único.
(LinkedIn)
Lia Araújo

BUG | Comunicação Digital

Greyce Franzmann

Presidente
JCI Florianópolis
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Jeferson CL

Portfólio

CASE

Uma indústria
vegana
produzindo
saúde.
Uma indústria vegana
produzindo saúde.
Anos de pesquisa levaram
o SAÚDE LÁ EM CASA à
qualidade indiscutível em
seus produtos. Porém, seu
brand pack (marca, rótulos e
apresentação de produtos)
não condizia com sua
realidade. A Émile, repaginou
a marca, fez o design dos
rótulos e colaborou para
que seus consumidores
entendessem que, além do
sabor, a marca estava pronta
para entrar em suas casas
sugerindo um consumo mais
saudável.

Cliente:
SAÚDE LÁ EM CASA
Brand Pack:
Jeferson Lorenz

4

© Copyright 2019 Jeferson Lorenz
All Rights Reserved

“Jeferson é um profissional brilhante, dotado de uma criatividade
ímpar e extremamente comprometido com os prazos e os
resultados. Não aceita nada menos que o melhor, em todos os
projetos que se envolve. Tenho total confiança e admiração! Seu
comprometimento e motivação serve de inspiração a todos que o
rodeiam! (LinkedIn)”
Danusa Cunha Flores
Customer Care Supervisor at Dell

Editoração eletrônica

Editoração eletrônica

Marca e MIV

App Concept

Publicidade

PDV
Confira o portfólio
online completo
Entre em
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Jeferson CL

Portfólio

CASE

Posicionamento:
Um importante
passo para o
sucesso.
Com muita competência, a
TRUSTCODE se firmou como
referência em Open ERP no
Brasil. Isso chamou a atenção
de todo mundo. Reestruturar
a marca, era o próximo
passo. Alinhando o discurso
através do posicionamento
da marca, fiz o levantamento
e a documentação das
informações que permitiram
a criação da comunicação da
TRUSTCODE.

Cliente:
TRUSTCODE
Brand Pack:
Jeferson Lorenz
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“O Jeff é uma pessoa que tem uma percepção realista sobre
diferentes contextos. Tem uma facilidade incrível para
compreender diferentes mercados, independente de que área seja.
Tem sensibilidade, que se reflete na criação de textos e imagens
que transpiram a identidade da empresa e, com naturalidade, se
comunicam com o público. Aprendi demais com este profissional
e espero trabalhar novamente com ele num futuro próximo”
(LinkedIn)
Gabriel Saute
Líder de Inteligência de Mercado na Plugar Data & Intelligence

Posicionamento

Posicionamento

Midias Sociais

Midias Sociais

Design de produto

Design de produto
Confira o portfólio
online completo
Entre em
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